
Inspirationshäfte Vinter
Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn



Du behöver:
Modelling Clay
Mix Blank 
Allroundlim
Penslar
Trasig glödlampa
Tyg/tubstickat garn
Ögon
Band/garn till halsduk

Du behöver:
Plastflaska (vi har använt en drickyoghurtflaska)
Svarta plastpärlor
Ögon
Sidenband till halsduk
Modelling clay
Mix Blank 
Allroundlim
Paper Pen X-Fine
Penslar

Snögubbe Flaska
1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 
2. Ta av korken och tryck på bollen på toppen.
3. Se till att leran täcker gängorna på flaskan.
4. Forma till en hatt och en morotsnäsa av leran. 
5. När leran har torkat målar du de olika delarna var för sig med Mix Blank. 
6. När  färgen torkat limmar du fast hatten, ögonen och morotsnäsan. 
7. Knyt fast Sidenbandsscarves och sätt pärlorna som knappar. 
8. Avsluta med att måla munnen med en tuschpenna!

Snögubbe Glödlampa
1. Kavla ut en tunn platta med lera och klä in glödlampan, även botten. 
2. För en slätare yta, jämna till med fuktiga fingrar. 
3. Tryck den i bordet, en platt undersida står mycket stadigare! Låt torka. 
4. Måla med vit mix blank och limma fast en mössa. 
5. Forma en näsa i lera och limma fast med allroundlim.
6. Limma ögon och gör knapparna med Mix Blank. 
7. Avsluta med att knyta en halsduk så inte snögubben fryser!



Med Mix Blank 
kan du enkelt 
göra juliga 
& roliga fönster-
dekorationer!

Julbjällra
1. Grunda plastkrukan med Mix Blank & låt torka.
2. Måla i valfri pearlised paint-låt torka.
3. Gör ett hål i toppen och fäst en piprensare som hållare.
4. Knyt ett snöre på undersidan av krukan.
5. Trä upp några pärlor eller en bjällra.
6. Avslutningsvis: Dekorera med Glitter gel!

Du behöver:
Planteringskruka eller yoghurtburk
Piprensare/snöre
Pärlor
Mix Blank
Pearlised Paint
Glitter Gel

Plastgran och Snögubbe
1. Börja med att lägga en plastficka på ett plant underlag.
2. Spritsa med hjälp av flaskan ut färgen direkt på fickan och utforma ditt motiv. 
3. Du kan även lägga en bild i plastfickan så har du en mall att följa. 
4. Låt färgen torka (ca 12 timmar) 
5. Dra bort motivet från plastfickan
6. Fäst motivet på fönster, speglar, kakel eller på kylskåpet (alla blanka ytor)

Du behöver:
Plastficka
Mix Blank



Snögrottelykta
1. Rulla en stor mängd bollar (ca 1cm i diameter) av leran.
2. Låt lerbollarna torka över natten!
3. Limma fast bollarna på glasburken. 
4. Börja nerifrån så de övre bollarna får stöd.
5. Börja med att endast limma fast hälften av bollarna.
6. Låt de torka , därefter fortsätter du med resten.
7. När alla bollar är fastlimmade är det bara att måla!
8. Nu har du en personlig och mysig ljuslykta!

Du behöver:
Glasburk
Värmeljus
Penslar
Mix Blank 
Modelling Clay
Allround Lim



Julpynt och jul-mobiler
1. Börja med att lägga en plastficka på ett plant underlag.
2. Spritsa med hjälp av flaskan ut glittret  direkt på fickan och forma ditt motiv. 
3. Du kan även lägga en bild i plastfickan så har du en mall att följa. 
4. När glittret lossar av sig själv från plastfickan är det torrt och klart. 

Du behöver:
Plastficka
Glitter Gel
Allround Lim

Självhäftande pynt
1. Spritsa ut glitter på en plastficka.
2. Fyll därefter alla andra ytor med Allround Lim. 
3. Låt torka (detta kan ta uppemot 2 dygn).
4. När limmet är helt transparent drar du bort det från plastfickan.
5. Ta inte ett för tjockt lager med lim, den kan blir för tung och trilla ner!
6. Fäst pyntet där du vill ha det!

Juldekorationer för fönster, 
speglar, kakel eller kylskåpet! 



Du behöver:
Pappkartong
Sax/Skalpell
Linjal
Mix Blank
Allround Lim
Glitter Gel
Penslar

Papperkakshus
1. Börja med att lägga pappkortongen på ett plant underlag.
2. Rita upp de olika husdelarna på kartongen med hjälp av vår ritning. 
3. Klipp/skär ut delarna.
4. Limma samman gavlar, långsidor och tak & låt torka!
5. Måla hela huset med Mix Blank Brun& låt torka!
6. Använd Mix Blank som kristyr och bestäm hur ditt papperkakshus ska se ut.
7. Applicera Glitter Gel på tak och fönster så det ser ut som frost.
8. Nu har du ett papperkakshus som inte har något bäst före-datum!
 



Handavtryck lera Tomte/Gran
1. Kavla ut en platta med lera och gör ett handavtryck. 
2. Gör ett hål i leran så den går att hänga upp. 
3. Måla en gran eller tomte med Mix Blank eller Pearlised Paint 
4. Låt torka och dekorera sedan med Glitter Gel!

Du behöver:
Snöre för upphängning
Kavel
Modelling Clay
Mix Blank/Pearlised Paint
Glitter Gel
Penslar

Granen är målad runt om 
med vit pearlised paint och 
själva granen är ifylld med 
endast Glitter Gel, stam och 
stjärna är målade med Pearl-
ised Paint guld.

Tomten är målad med Mix 
Blank!



Ängelljuslykta
1. Klipp ut schabloner av pappret.
2. Tejpa fast dem på glasburken. 
3. Doppa svamp eller en hoptussad bit hushållspapper i färgen.
4. ”Dutta” sedan färgen på burken.
5. Ta försiktigt bort pappersschablonen. 
6. Markera konturerna med Glitter Gel! 
7. Tänk på att ha burken liggande så att inte gelen rinner. 
8. Gör en sida i taget.

Du behöver:
Glasburk
Papper att klippa schablonen ur
Värmeljus
Tejp
Penna
Svamp/hushållspapper
Mix Blank 
Pearlised Paint
Glitter Gel



Ljusstake
1. Kavla ut en bottenplatta av leran.
2. Ta ett glas och tryck ner så att du får en rund fot.
3. Ta den överbvlivna leran och forma ljusstaken efter tycke och smak. 
4. Ta ett ljus och låt det sitta kvar medan leran torkar för att hålet inte ska krympa.
5. Dekorera ljusstaken efter egen fantasi!

Du behöver:
Stearinljus
Glas
Pearlised Paint
Glitter Gel 
Modelling Clay
Penslar
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Colorona önskar er en riktigt pysslig jul!


